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Har, indurare si pace voua in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului 

Duh. Amin. 

 

Prea iubitilor, 

 

Biblia are doua doctrine principale de baza – invatatura Legii si invatatura 

Evangheliei. Legea este voia sfanta a DOMNULUI Dumnezeu Atotputernic. 

Cele Zece Porunci sunt Lege. Legea ne porunceste ce sa facem si ce sa nu 

facem, ce sa spunem si ce sa nu spunem, ce sa gandim si ce sa nu gandim. 

Legea este indreptata catre activitatile omului. Legea acuza intotdeauna 

vechea noastra fire pacatoasa. Chiar si o singura incalcare a unei porunci ne 

condamna la despartire vesnica de Dumnezeu si de paradis,  “caci cine tine 

toata legea dar da gres numai intr-o porunca se face vinovat de toate” 

(Iacov 2:10). Fiecare dintre noi a incalcat Legea lui Dumnezeu. Tu stii asta. 

Eu stiu. Tu si cu mine nu meritam altceva decat pedeapsa si exilul lui 

Dumnezeu, amandoua atat acuma in timp cat si mai tarziu in vesnicie. 

Aceasta este Legea buna, perfecta si sfanta a lui Dumnezeu, si Legea 

omoara. 

 

Cealalta doctrina a Sfintei Scripturi este Evanghelia. Aceasta este Vestea  

Buna a lui Dumnezeu in Isus Hristos pentru iertarea tuturor pacatelor. 

Acesta este darul plin de indurare al lui Dumnezeu de mantuire prin ceea ce 

a facut Isus, Fiul lui Dumnezeu si Fiul Omului, cand a suferit si a murit 

pentru pacatele intregii lumi si cand a inviat din morti. Evanghelia nu 

ameninta, nu da nici o porunca, nu forteaza si nu obliga la supunere. Este 

mesajul dulce, de alinare, linistitor al lui Dumnezeu de gratiere completa, 

iertare deplina a pacatelor, datator de viata vesnica si care acorda mantuirea 

dupa si prin Cuvantul Sau. Dat prin Botez, Cuvantul de iertare si Cina 

Domnului acorda har, indurare si pace. Aceasta este Evanghelia buna, 

perfecta, cu bunavointa si induratoare, si Evanghelia da viata. 

 



Lectura din Evanghelie pentru aceasta duminica incepe dupa ce Isus termina 

de predicat in sinagoga din Capernaum. Invataturile Lui erau despre aceste 

doua adevaruri eterne. El a predicat adevarul despre Lege si Evanghelie – 

despre consecintele pacatului si despre mantuire si ce sa facem ca sa fim cu 

Dumnezeu in cer. Aceste doctrine, desi simplu de inteles in termeni a ceea 

ce spunea, nu erau deloc usor de inteles si recunoscut ca fiind adevarate. 

Erau greu de acceptat si multi erau ofensati de ceea ce spunea Isus despre 

Sine Insusi si despre motivul pentru care El a venit in aceasta lume. Deci din 

ce cauza erau oamenii suparati pe Isus … din cauza Legii sau a Evangheliei? 

Ascultati va rog la Ioan 6:60-66 si auziti despre … 

 

… “Scandalul  crestinismului” 

 

“Auzind aceasta, multi dintre ucenicii Sai au zis, ‘Vorbirea  asta  este 

dificila. Cine poate s-o asculte?’ Dar Isus, stiind in sinea Lui ca ucenicii 

carteau in privinta asta, le-a spus, ‘V-ati ofensat din cauza asta? Dar daca 

ar fi sa vedeti pe Fiul Omului inaltandu-se de unde era mai inainte? Duhul 

este acela care da viata; trupul nu ajuta la nimic. Cuvintele pe care vi le-am 

spus sunt Duh si Viata. Dar sunt unii dintre voi care nu cred.’ Pentru ca 

Isus a stiut de la inceput cine nu credea si cine il va trada. Si El a spus, “De 

aceea v-am spus ca nimeni nu poate sa vina la mine daca nu i-a fost dat de 

Tatal.’ Dupa aceasta multi dintre ucenicii Sai s-au retras si nu l-au mai 

urmat. Isus le-a spus celor doisprezece, ‘Vreti si voi sa plecati?’ Simon 

Petru I-a raspuns, ‘Doamne, la cine sa ne ducem; Tu ai cuvintele vietii 

vesnice, si noi am ajuns sa credem si sa stim ca Tu esti Sfantul lui 

Dumnezeu.’” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Scandalul crestinismului – este Legea sau Evanghelia? Ofensa nu este Legea 

pentru ca gasim forme ale Legii si in afara crestinismului. Natura umana, 

cand este vorba de Dumnezeu, incearca sa intre in gratiile lui Dumnezeu prin 

a face ceva si prin a fi “bun”. Cain a incercat sa intre in gratiile lui 

Dumnezeu aducand o jertfa. Nu si-a atins scopul si a dat gres cu totul. Iuda a 

incercat sa-si spele pacatul aducand o jertfa in Templu. Parea ca este lucrul 

cel mai bun de facut dar acest act fara credinta l-a condamnat si mai mult si 

l-a facut pe tradator sa moara in pacat si sa indure moartea vesnica.  

 

Chiar si pentru cei ce apartin lumii crestine este o inclinatie normala sa 

incerce sa-si castige salvarea, sa merite cerul – intr-adevar sunt multe 



incercari de a intoarce lucrurile pe dos punandu-L pe Dumnezeu intr-o 

asemenea pozitie incat sa datoreze viata vesnica acelei persoane. Sisteme 

religioase intregi sunt construite in jurul unei forme a Legii … a unei legi 

mai usor de stapanit. Multi cer sa iei o decizie placuta lui Dumnezeu. Sunt 

aceia care leaga si conditioneaza credinta cuiva de un dar de credinta. 

Adeptii unui anumit grup religios sunt obligati sa faca penitenta in viata ca 

sa castige iertarea si sa sufere dupa moarte ca sa merite paradisul. Altii 

trebuie sa-si conformeze vointa, cuvintele si faptele justitiei fara mila a celui 

indurator. Altii mai robesc inca sub litania in trepte a reincarnarilor si 

progresiilor. In mijlocul la toate acestea, sufletul individual – oameni ca si 

tine – cel ale carui zile din viata se scurg, chibzuieste la ce loc vesnic va fi 

locuinta ta cand ultima zi a sosit si s-a sfarsit.  

 

Se ridica intrebarile firesti: Cat “ma costa” darul lui Dumnezeu? Ce trebuie 

“sa fac ca sa castig” harul lui Dumnezeu? In alte cuvinte, “Ce trebuie sa fac 

ca sa mostenesc viata vesnica?” (Marcu 10:17). Spune-mi numai ce trebuie 

sa fac ca sa fiu asa cum vrea Dumnezeu. Prin ce cercuri trebuie sa sar? 

Vedeti, oamenii nu sunt ofensati de un sistem de legi. Ceea ce ii uimeste este 

ca nu reusesc … nu pot sa castige … nu pot sa duca sarcina la indeplinire. 

De ce? Pentru ca daca ar trebui sa castigam viata vesnica si mantuirea atunci 

Dumnezeu cere perfectiune din prima zi pana la ultima suflare in aceasta 

lume. Raspunsul omului este prompt, “Nimeni nu este perfect.” Raspunsul 

lui Dumnezeu este neindoielnic, “Nici unul dintre voi nu e perfect.” “Daca 

s-ar fi dat o lege care sa poata da viata, atunci intr-adevar neprihanirea ar 

fi prin Lege” (Galatieni 3:21), dar “nimeni nu poate fi gasit nevinovat 

inaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunostinta 

pacatului” (Romani 3:20). 

 

Nu prietene, scandalul crestinismului este Evanghelia. In textul pentru 

predica de astazi, se demonstreaza acest adevar. Isus a proclamat Evanghelia 

si “Auzind aceasta, multi dintre ucenicii Sai au zis, ‘Vorbirea asta este 

dificila. Cine poate s-o asculte?’” Chibzuieste la ceea ce i-a scandalizat pe 

acesti oameni care Il urmau pe Isus si erau ucenicii Lui. 

 

Mai intai este scandalul referitor la Cine este Isus. Aceasta este ofensa 

intruparii Fiului lui Dumnezeu; si anume, ca Isus este Hristosul. Isus a spus 

ca El este Painea vie care s-a pogorat din cer (Ioan 6:38). Isus declara Vestea 

Buna ca El este Mesia … Fiul vesnic al lui Dumnezeu “intrupat prin Duhul 

Sfant si nascut din Fecioara Maria” (Crezul Apostolilor). Iata-L pe singurul 

om perfect, singurul care nu s-a nascut cu pacatul original, Isus Hristosul 



este, Domnul ostirilor si nu este alt Dumnezeu. Acesta este Isus; adica, 

acesta este Mantuitorul, “Dumnezeu din Dumnezeu, Lumina din Lumina, 

Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut nu facut, fiind din 

aceeasi materie cu Tatal” (Crezul Nicean), “Care pentru noi oamenii, si 

pentru salvarea noastra a coborat din cer”. Isus este Emanuil, care inseamna 

“Dumnezeu este cu noi”.  Aceasta este Evanghelia si ii supara pe multi din 

lumea asta pacatoasa. “Auzind aceasta, multi dintre ucenicii Sai au zis, 

‘Vorbirea  asta este dificila. Cine poate s-o asculte?’” 

 

In al doilea rand este scandalul Lucrarii lui Isus. Aceasta este ofensa a ceea 

ce Isus a venit sa faca in aceasta lume. Multi vor ca Isus sa fie un nou Moise 

dand porunci suplimentare si aratandu-ne cum sa ne realizam propria 

salvare. Dar nu pentru asta S-a nascut Mesia. Fiul lui Dumnezeu a venit, nu 

ca sa fie un Datator de Lege, ci ca sa fie un Purtator de Pacat. Vestea cea 

Buna este ca Isus a indeplinit propria Sa Lege in mod perfect, fara sa 

pacatuiasca niciodata … facand intotdeauna, spunand oricand si gandind in 

permanenta numai ce a fost, este si va fi absolut perfect. In alte cuvinte, Isus 

a tinut Legea in mod perfect. In plus, Isus a platit pretul vesnic sub mania lui 

Dumnezeu pentru fiecare pacat si deci, pentru toate pacatele tale. Si-a varsat 

Sangele pentru toti si deci, si pentru tine. Moartea Lui este Viata ta. Pe 

altarul crucii, Dumnezeu Si-a dat Trupul pentru ca tu sa crezi in El si sa te 

hranesti cu El Cel care este Painea Vie. Pe drugul crucii Isus Si-a dat 

Sufletul pentru tine ca sa te racoresti si sa nu-ti fie sete in suflet. Fiul lui 

Dumnezeu a satisfacut mania lui Dumnezeu din pricina pacatului pentru ca 

si tu sa fii multumit acum si intotdeauna. Fiul lui Dumnezeu a indurat iadul 

pentru ca tu sa nu petreci nici macar o clipa in acel loc parasit de Dumnezeu. 

Aceasta este Evanghelia si ii supara pe multi din lumea asta pacatoasa. 

“Auzind aceasta, multi dintre ucenicii Sai au zis, ‘Vorbirea  asta este 

dificila. Cine poate s-o  asculte?’” 

 

In al treilea rand este scandalul Invierii. Multi sunt ofensati pentru ca Isus a 

inviat din morti. Isus a cunoscut moartea la despartirea Trupului Sau de 

Suflet – cand Sufletul sau a fost primit de Tatal si Trupul Sau fara viata 

atarna de lemnul blestemat. Trupul Sau a fost pus intr-un mormant dar trei 

zile mai tarziu, in ziua ce se cheama Paste, Isus S-a ridicat din morti in mod 

fizic si le-a spus celor care L-au auzit in acea zi ca, in ziua cea din urma, El 

va invia mortii. Aceasta este Evanghelia si ii supara pe multi din lumea asta 

pacatoasa. Pe cand Rastignirea si Invierea erau inca inaintea Lui in viitor, in 

ziua in care Isus a rostit cuvintele textului pentru aceasta predica, El spus ca 

o sa-Si dea Trupul si Sangele pentru lume si ca o sa Se intoarca in cer, 



intrucat “Isus, stiind in sinea Lui ca ucenicii carteau in privinta asta, le-a 

spus, ‘V-ati ofensat din cauza asta? Dar daca ar fi sa vedeti pe Fiul Omului 

inaltandu-se de unde era mai inainte?’” 

 

In al patrulea rand este scandalul Cuvantului lui Dumnezeu. Aceasta este 

ofensa ca Dumnezeu lucreaza prin Cuvantul Sau ca sa dea credinta si sa 

acorde binecuvantarile Lui de iertare a tuturor pacatelor, viata vesnica si 

mantuire. El face asta prin Duhului Sfant care lucreaza prin mijloacele 

harului. Isus a spus astfel “Duhul este acela care da viata; trupul nu ajuta la 

nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh si Viata. Dar sunt unii 

dintre voi care nu cred.’ Pentru ca Isus a stiut de la inceput cine nu credea 

si cine il va trada. Si El a spus, ‘De aceea v-am spus ca nimeni nu poate sa 

vina la mine daca nu i-a fost dat de Tatal.’” 

 

Evanghelia – Vestea Buna – este ca mantuirea nu este prin sau datorita 

faptelor noastre, ci numai prin harul lui Dumnezeu numai prin credinta in 

Hristos singur – in Persoana Sa, in Lucrarea Sa si in Invierea Sa si in 

Inaltarea Sa – data noua si ajunsa la noi prin cuvintele Lui pe care Duhul 

Sfant le foloseste ca sa dea viata. Cuvantul lui Hristos este in apa adica in 

botezul crestin, caci “cand s-au aratat bunatatea si blandetea iubitoare a lui 

Dumnezeu, Mantuitorul nostru, El ne-a mantuit, nu datorita faptelor noastre 

pe care le-am facut in neprihanire, ci prin indurarea Lui, prin spalarea 

nasterii din nou si reinnoirea in Duhul Sfant, pe careL-a revarsat asupra 

noastra din belsug prin Isus Hristos Mantuitorul nostru, pentru ca, prin 

Harul Lui, sa fim declarati neprihaniti si sa devenim mostenitori in nadejde 

a vietii vesnice” (Tit 3:4-7). 

 

Cuvantul lui Hristos este in anuntarea iertarii, fie a unui crestin iertand pe 

altul … sau a pastorului anuntand iertarea in timpul spovedaniei personale 

… sau a slujitorului chemat al Cuvantului stand in mod public in locul si 

rostind cuvintele lui Isus catre parohia Sa cand il iarta pe pocait in Numele 

Dumnezeului Triun. 

 

Cuvantul lui Hristos este in Cina Domnului. Caci, in noaptea in care Isus a 

fost tradat de catre acela pe care El il stia ca Il va trada, “Isus a luat paine, a 

binecuvantat, si a frant-o, si a dat-o ucenicilor si a spus ‘Luati, mancati; 

acesta este Trupul Meu.’ Si a luat un pahar, si dupa ce a dat multumire li l-a 

dat, spunand, ‘Beti din el, voi toti; caci acesta este Sangele Meu al Noului 

Testament, care se varsa pentru multi pentru iertarea pacatelor’” (Matei 

26:26-28).  



Aceasta este Evanghelia si ii supara pe multi din lumea asta pacatoasa, si din 

pacate, aceasta se intampla si in sanul parohiilor celor ce se numesc ucenici. 

Cum Il parasesc ei pe Domnul cand se abat de la botez schimbandu-l dintr-

un Dar al Evangheliei dat de Dumnezeu sus intr-o indeplinire a legii de catre 

om jos! Cum urla ei cand se anunta iertarea pacatelor si rostesc vorbele 

carturarilor necredinciosi care au intrebat, “Cine poate sa ierte pacatele 

decat numai Dumnezeu?” (Marcu 2:7)! Cum trec ei cu vederea peste 

adevar, Cuvantul clar a lui Dumnezeu in Sacramentul Altarului, abatandu-se 

de la Prezenta Domnului si negand Trupul si Sangele lui Hristos care ne 

acorda iertarea, ne da mantuirea si ne da viata vesnica, speranta, pace si 

fericire! 

 

Nu este o diferenta prea mare intre multi din ziua de azi si intre ce a fost 

atunci cand Isus a spus ca cuvintele Sale sunt Duh si sunt Viata, la fel ca si 

atunci cand le-a spus adevarul ca “ nimeni nu poate sa vina la” Hristos “ 

daca nu i-a fost dat de Tatal.” Astazi vedem realitatea a ceea ce afirma 

Biblia si anume ca “dupa aceasta multi dintre ucenicii Sai s-au retras si nu 

l-au mai urmat.” Uita-te la Biserica astazi si vezi cum are loc acest adevar 

pentru ca oamenii sunt scandalizati de Evanghelie. Strane goale in Sanctuar 

depun marturie despre cei care au plecat. Locuri la Masa sunt goale. 

 

Dar cum ramane cu cei care nu au plecat si cred inca in Domnul Isus si Il 

urmeaza? Dar cu tine? Asculta, pentru ca Isus vorbeste. El pune o intrebare 

care sa fie pusa chiar si celor credinciosi cand se uita cum atat de multi altii 

parasesc Prezenta Domnului si abandoneaza Trupul lui Hristos. Este o 

intrebare pentru tine, draga credinciosule, caci “Isus le-a spus celor 

doisprezece, ‘Vreti si voi sa plecati?’” O sa te supere si pe tine Evanghelia si 

o sa pleci? O sa te scandalizezi pentru ca ti se anunta Cuvantul lui Hristos ca 

esti botezat in si esti iertat de toate pacatele in Numele Tatalui si al (+) 

Fiului si al Sfantului Duh? Vrei sa pleci din cauza zicerii dificile, “Acesta 

este Trupul Meu; acesta este Sangele Meu” ? 

 

Asculta, caci Simon Petru raspunde. El raspunde la intrebarea lui Isus si 

rosteste marturisirea celor credinciosi ca reactie la auzul cuvintelor lui Isus 

care sunt Duh si Viata. Intr-adevar, marturisirea este demna de a fi cantata 

de catre credinciosi in asteptarea lecturii din Evanghelie pentru ziua 

respectiva. “Simon Petru I-a raspuns, ‘Doamne, la cine sa ne ducem; Tu ai 

cuvintele vietii vesnice, si noi am ajuns sa credem si sa stim ca Tu esti 

Sfantul lui Dumnezeu.’” Amin. 


